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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY ZF JU 
16. 9. 2021 

Termín jednání:  16. září 2021 

Místo konání: místnost Z1, pavilon ZR 

Přítomni (bez titulů): Balík, Bárta, Bartoš, Berec, Bohatá, Brom, Dumbrovský, Havlíček, Kadlec, Konvalina, 
Kozák, Křížek, Langrová, Novák, Ondr, Ryant, Řepková, Smetana, Smutný, Šoch, 
Tlustoš 

Nepřítomni (bez titulů): Homolka, Ondrišík, Skřivanová 

1 Zahájení zasedání 

Předseda Vědecké rady ZF JU doc. Bartoš zahájil zasedání a přivítal všechny přítomné. Následně seznámil 

přítomné s programem jednání. Veškeré materiály určené k projednání, včetně programu, byly rozeslány 

všem členům VR ZF JU v předstihu. Členové VR ZF JU program bez dalších připomínek jednohlasně schválili. 

 

2 Habilitační řízení Ing. Romana Konečného, Ph.D. 

Následovalo habilitační řízení Ing. Romana Konečného, Ph.D. pro obor Speciální zootechnika. Se všemi 

materiály se členové Vědecké rady ZF JU seznámili v předstihu.  

Předseda VR ZF JU pověřil řízením jednání proděkana pro vědu a výzkum doc. Ing. Jana Bártu, Ph.D., který 

stručně představil habilitanta, habilitační komisi, hodnotitele přednášky a skrutátory: 

 

Složení habilitační komise: 

Předsedkyně:  prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc. 

Členové:   doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. 

  prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. 

  prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. 

  prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. 

 

Hodnotitelé přednášky: 

  prof. Ing. Iva Langrová, CSc. 

  doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček  

  doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D.  
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Skrutátoři hlasování: 

 Dr. Ing. Jaromír Kadlec 

 Ing. Luboš Smutný, Ph.D. 

 

Následně předal slovo pověřenému členovi habilitační komise prof. Skládankovi, který přečetl zápis 

z druhého jednání komise, které se konalo 10. 9. 2020, seznámil Vědeckou radu se stanoviskem habilitační 

komise a představil oponenty práce, kterými byli:  

 prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. 

 prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. 

 doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D. 

Prof. Skládanka podrobněji představil kandidáta, jeho životopis, průběh studia a současné zaměření 

v zaměstnání. Shrnul naplnění podmínek pro habilitační řízení, přičemž publikační aktivity překračují 

požadavky  na habilitanta. Vyzdvihl spolupráci s jinými odbornými pracovišti, zejména parazitologickou 

laboratoří AV ČR. Nakonec uvedl, že i na základě kladných oponentních posudků se habilitační komise 

usnesla na návrhu doporučit jmenování Ing. Konečného, Ph.D. docentem v oboru Speciální zootechnika. 

Doc. Bárta vyzval kandidáta k prezentaci přednášky na téma „Biologický účinek jodu a dopad jeho 

alimentárního přebytku u přežvýkavců.“ Po ukončení přednášky byly přečteny posudky oponentů – prof. 

Straková přečetla posudek jako první, následně prof. Skládanka seznámil Vědeckou radu se svým posudkem 

a poté i s posudkem doc. Škoriče. Všechny posudky byly doporučující a obsahovaly doplňující otázky, které 

uchazeč zodpověděl pomocí prezentace. Oponenti byli s odpověďmi spokojeni. 

Doc. Bárta následně vyzval přítomné k diskuzi, do které se zapojili doc. Bartoš, prof. Dumbrovský, prof. 

Křížek a prof. Tlustoš. Všichni diskutující byli s odpověďmi i diskuzí spokojeni a nikdo další se již do diskuze 

nezapojil, tudíž doc. Bárta všem poděkoval a ukončil veřejnou část rozpravy. 

Po zahájení neveřejné části rozpravy přečetl doc. Smetana hodnocení přednášky a doc. Bárta otevřel 

diskuzi, do které se zapojilo 5 členů Vědecké rady ZF JU. 

 

Následovalo tajné hlasování členů VR ZF JU 

Výsledky hlasování:  

počet členů VR ZF JU celkem:  24 

počet přítomných členů:  21 

počet kladných hlasů:  21  

počet záporných hlasů:  0 

počet neplatných hlasů:  0 

zdrželo se:  0 

Po sečtení hlasů děkan ZF JU doc. Bartoš vyhlásil veřejně výsledek a oznámil, že Vědecká rada ZF JU 

doporučuje jmenování Ing. Romana Konečného, Ph.D. docentem pro obor Speciální zootechnika. Návrh na 

jmenování docentem podle ustanovení § 72 odst.  11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
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a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) bude předložen rektorovi Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích. 

Usnesení:  

VR ZF JU v souladu s ustanovením § 72 odst.  11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) navrhuje rektorovi JU jmenovat pana Ing. Romana 

Konečného, Ph.D. docentem pro obor Speciální zootechnika. 

 

Po ukončení habilitačního řízení následovala přestávka na oběd, po jejímž skončení se pokračovalo ve 

schváleném programu. 

 

3 Habilitační řízení Mgr. Jiřího Rypla, Ph.D. 

Dalším bodem programu bylo habilitační řízení Mgr. Jiřího Rypla, Ph.D. v oboru Aplikovaná a krajinná 

ekologie. Také pro toto jednání byly veškeré podklady členům Vědecké rady ZF JU poskytnuty v elektronické 

podobě před jednáním VR ZF JU.  

Jednání vedl proděkan pro vědu a výzkum doc. Bárta, který představil habilitanta, habilitační komisi, 

hodnotitele přednášky a skrutátory: 

 

Složení habilitační komise: 

Předseda:  prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. 

Členové:  doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D. 

 doc. Ing. Pavel Ondr, CSc. 

 doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. 

 doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. 

 

Hodnotitelé přednášky: 

 prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. 

 prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c. 

 doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D. 

 

Skrutátoři hlasování: 

 doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D. 

 Ing. Andrea Bohatá, Ph.D. 

 

Oponenti práce: 
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 prof. RNDr. Eva Michaeli, CSc. 

 doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.  

 doc. RNDr. Ján Lacika, CSc. 

 

Slova se následně ujal předseda habilitační komise prof. Boltižiar, který přečetl její stanovisko a uvedl, že 

v některých bodech uchazeč překračuje požadovaná kritéria a habilitační komise doporučuje schválit návrh 

na jmenování habilitanta. Doc. Bárta poděkoval za stanovisko a vyzval Mgr. Rypla k prezentaci přednášky na 

téma „Koncepce vymezování a poznání geomorfologických lokalit - geomorphosites – v kontextu ochrany 

neživé přírody“. 

Po ukončení přednášky byly přečteny posudky oponentů – prof. Michaeli a doc. Bajer přečetli posudky 

osobně, posudek doc. Laciky přečetl prof. Boltižiar. Všechny posudky byly doporučující.  

Doc. Bárta požádal Mgr. Rypla o zodpovězení otázek, po němž oponenti nepožadovali doplňující informace. 

Poté doc. Bárta vyzval přítomné k diskuzi, do které se zapojil prof. Balík, prof. Dumbrovský a doc. Brom. 

Diskutující byli s odpověďmi spokojeni.  

Doc. Bárta všem poděkoval a ukončil veřejnou část rozpravy. Následně doc. Brom přečetl hodnocení 

habilitační přednášky a doc. Bárta otevřel diskuzi neveřejné části jednání. Do diskuze se zapojilo 6 členů 

Vědecké rady ZF JU, předseda habilitační komise a 1 oponent.  

 

Následovalo tajné hlasování členů VR ZF JU 

Výsledky hlasování:  

počet členů VR ZF JU celkem:  24 

počet přítomných členů:  21 

počet hlasů kladných:  18  

počet záporných hlasů:  3 

počet neplatných hlasů:  0 

zdrželo se:  0 

 

Děkan Bartoš veřejně vyhlásil, že Vědecká rada ZF JU doporučuje jmenování Mgr. Jiřího Rypla, Ph.D. 

docentem pro obor Aplikovaná a krajinná ekologie. Návrh na jmenování docentem podle ustanovení § 72 

odst. 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách) bude předložen rektorovi Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

 

Usnesení:  

VR ZF JU v souladu s ustanovením § 72 odst. 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) navrhuje rektorovi JU jmenovat pana Mgr. Jiřího 

Rypla, Ph.D. docentem pro obor Aplikovaná a krajinná ekologie. 

 



   Zápis z jednání VR ZF JU  
  16. 9. 2021  

Stránka 5 z 6 
 

 Před projednáním následujícího bodu se omluvil prof. Dumbrovský a Ing. Smutný a v jednání pokračovalo 

19 přítomných členů VR ZF JU.  

 

4 Projednání věcných záměrů akreditace studijních programů 

Děkan představil nejprve věcný záměr magisterského studijního programu Zemědělské inženýrství, skladbu 

předmětů, které pokrývají oblast zemědělství, garanta programu a personální zabezpečení. Poté děkan 

vyzval k diskuzi, členové VR ZF JU však neměli dotazy ani připomínky. 

Následovalo hlasování 

Výsledky hlasování:  

počet přítomných členů:  19 

počet hlasů kladných:  18  

počet záporných hlasů:  0 

zdrželo se:  1 

 

Usnesení:  

VR ZF JU schvaluje věcný záměr navazujícího magisterského studijního programu „Zemědělské inženýrství“. 

 

Druhým projednávaným byl věcný záměr doktorského studijního programu „Agroekologie a aplikovaná 

ekologie“. Děkan opět představil zaměření programu, garanta, složení oborové rady a potenciální školitele. 

Do diskuze se nikdo nezapojil. 

Následovalo hlasování 

Výsledky hlasování:  

počet přítomných členů:  19 

počet hlasů kladných:  19  

počet záporných hlasů:  0 

zdrželo se:  0 

 

Usnesení:  

VR ZF JU schvaluje věcný záměr doktorského studijního programu „Agroekologie a aplikovaná ekologie“. 

 

5 Projednání dokumentů souvisejících s pedagogickou činností ZF JU 

 Materiály představil předseda vědecké rady. Jednalo se o návrh na doplnění Ing. Jiřího Slámy, Ph.D. a Ing. 

Veroniky Humlerové, Ph.D. do komisí pro SZZ. Následně se slova ujal doc. Ondr, který upřesnil, že noví 

členové jsou navrhováni z důvodu doplnění komise po odcházejícím doc. Skořepovi.  
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Následovalo hlasování 

Výsledky hlasování:  

počet přítomných členů:  19 

počet hlasů kladných:  19  

počet záporných hlasů:  0 

zdrželo se:  0 

 

Usnesení:  

VR ZF JU schvaluje návrh na doplnění Ing. Jiřího Slámy, Ph.D. a Ing. Veroniky Humlerové, Ph.D. do komisí pro 

SZZ. 

 

A jako poslední bod byl projednán návrh na uvedení Ing. Luboše Smutného, Ph.D. jako školitele pro 

doktorský studijní program Obecná zootechnika. Děkan představil kandidáta, jeho zaměření, pracovní 

a projektové aktivity, a to, že navrhovaný kandidát je členem oborové rady tohoto programu, ale dosud 

nebyl veden jako školitel. Do diskuze se nikdo nezapojil. 

Následovalo hlasování 

Výsledky hlasování:  

počet přítomných členů:  19 

počet hlasů kladných:  17  

počet záporných hlasů:  2 

zdrželo se:  0 

 

Usnesení:  

VR ZF JU schvaluje Ing. Luboše Smutného, Ph.D. jako školitele pro doktorský studijní program Obecná 

zootechnika. 

 

6 Různé 

Děkan shrnul navržené závěry jednání a dal hlasovat pro jejich přijetí. Návrhy usnesení byly jednomyslně 

schváleny. 

Děkan dále navrhl termín příštího jednání VR ZF JU – 9. 12. 2021, se kterým členové VR ZF JU souhlasili. 

Na závěr děkan Bartoš poděkoval přítomným za aktivní účast na jednání VR ZF JU a popřál všem úspěšný 

vstup do nového akademického roku. 

 

Zapsala:  Ing. Jana Skalická, Ph.D. 

Schválil:  doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D., v.r. 


